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Abstract: This paper is the author's idea regarding services that must be carried out during 
the corona virus pandemic. There are many regulations that call for no service, but the lives 
of many people must continue. So the solution must be an increase in service standards. The 
four solutions offered by the ombudsman are attractive options to implement. The use of 
information technology, one of which is a web-based application, can be a virtual meeting 
place for customers and servants. Service products can also be enhanced with digital 
security so that the security of service products can be more accountable. In conclusion, 
public services during a pandemic can be implemented in different ways, even with higher 
quality services. 
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Pendahuluan 

Sebelas tahun yang lalu, pedoman pelayanan publik dilembagakan dalam bentuk Undang-Undang 

Nomor 25 tahu 2009 tentang Pelayanan Publik. Paradigma aparatur pemerintahan pun berubah dari 

dilayani menjadi melayani. Ini menunjukkan langkah serius yang diambil pemerintah menanggapi 

keluhan masyarakat yang rindu dengan pelayanan yang cepat, murah dan ramah kepada pelanggan. 

Adalah pelayanan prima, yaitu pelayanan yang penuh kesungguhan yang diberikan seorang pegawai 

negeri sipil kepada masyarakat, layaknya pelayan kepada pelanggannya. Paradigma ini merupakan hal 

baru bagi pegawai negeri sipil yang masih mewarisi “mental priyayi”, yaitu mental pegawai yang ingin 

dilayani dan diberi kemudahan oleh masyarakat. Di era informasi ini, hal ini malah terjadi sebaliknya. 

Seorang pegawai negeri sipil harus merubah paradigmanya dari “priyayi” menjadi “pelayan”. 

Apa itu pelayanan publik, mengapa instansi pemerintah di era saat ini harus memberikan pelayanan 

prima. Menurut Moenir (1995) dalam  Silvia (2016) , “Pelayanan pada dasarnya menyangkut 

pemenuhan kebutuhan, hak, yang melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun kelompok 

organisasi dan dilakukan secara universal.”   

Pelayanan publik seharusnya menjadi primadona dalam pelaksanaan administrasi pemerintahan. Di 

era informasi ini, pelayanan publik menjadi primadona karena menjadi peluang untuk peningkatan 

pendapat asli daerah. Di beberapa daerah, yang Kepala Daerahnya faham, membangun gedung 
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serupa mal atau pusat perbelanjaan untuk memajang pelayanan publik dengan konsep vendor di 

pusat-pusat pertokoan. Dengan menyedikan fasilitas yang canggih, memanfaatkan internet of things 

(IoT), dan customer service berpenampilan menarik dengan budi bahasa yang menawan dan menarik 

hati akan memberikan kesan baru tentang pelayanan publik di era milenial. 

Sekalipun di masa pandemi seperti sekarang ini, pelayanan publik di mal-mal pelayanan pelayanan 

publik tetap jalan dengan mengikuti standar pelayanan yang telah ditetapkan oleh ombudsman, 

sehingga pelayan dan pelanggan tidak khawatir yang berlebihan ketika melaksanakan transaksi 

pelayanan. Dengan pelayanan publik yang prima pelanggan akan merasa puas dan akan menjadi 

pelanggan tetap atau pelanggan setia. 

Mengapa pelayanan prima sangat dinantikan oleh pelanggan. Suminar et al (2017:6-7) merinci 

rambu-rambunya sebagai berikut: 

1. Pelayanan yang terbaik dari pemerintah kepada pelanggan atau pengguna jasa. 

2. Pelayanan prima ada bila ada standar pelayanan.  

3. Pelayanan prima bila melebihi standar atau sama dengan standar. Sedangkan yang belum ada 

standar pelayanan yang terbaik dapat diberikan pelayanan yang mendekati apa yang dianggap 

pelayanan standar dan pelayanan yang dilakukan secara maksimal.  

4. Pelanggan adalah masyarakat dalam arti luas; masyarakat eksternal dan internal 

 

Dari penjelasan di atas nampak bahawa sekarang pelayanan prima bukan hanya tugas badan 

usaha milik negara atau instansi swasta bahkan lembaga yang diisi para pegawai negeri sipil pun harus 

memberikan pelayanan prima. Lambatnya pemberian pelayanan semakin merusak citra pegawai 

negeri sipil sebagai sumber daya manusia yang lemah kompetensi dan malas. Citra itu akan semakin 

melemah ketika di era pandemi ini banyak pembatasan yang dilakukan terkait pelayanan. Bahkan 

seharusnya, ketika di masa pandemi inilah momentum yang baik untuk melakukan perubahan ke arah 

yang baik.  

Tentu saja, pelayanna prima memiliki tujuan positif yang harus disadari betul oleh instansi pemberi 

pelayanan. Tujuan pemberian pelayanan prima ini bukan hanya untuk eksternal yaitu konsumen atau 

pelanggan tetapi juga bagi pihak internal. Bagi pihak internal, pemberian pelayanan yang memuaskan 

pelanggan akan mengangkat citra lembaga menjadi baik. Paling tidak ada enam tujuan pelayanan 

prima sebagaimana dirinci oleh Suminar et al  (2017:9) yaitu :  

1. Untuk memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada pelanggan.  

2. Untuk menimbulkan keputusan dari pihak pelnggan agar segera membeli barang/jasa yang 

ditawarkan pada saat itu juga. 

3. Untuk menumbuhkan kepercayaan pelanggan terhadap pelanggan terhadap barang/jasa yang 

ditawarkan.  

4. Untuk menghindari terjadinya tuntutan–tuntutan yang tidak perlu dikemudian hari terhadap 

produsen.  

5. Untuk menciptakan kepercayaan dan kepuasan kepada pelanggan  

6. Untuk menjaga agar pelanggan merasa diperhatikan segala kebutuhannya. 

 

Keenam tujuan itu harus dipertahankan menjadi nilai-nilai lembaga sehingga menjadi rujukan 

semua pelayanan yang ada di lembaga tersebut. Pelayanan bermutu tinggi itu sepertinya sesuatu yang 

maya. Padahal dengan menetapkan standar tertentu maka pelayanan bermutu dapat dicapai oleh 
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instannsi manapun. Kepercayaan pelanggan kepada pelayan penting dijaga dan dirawat dengan baik. 

Nilai kepercayaan itu sangat mahal harganya karena tidak mudah membangunnya. Membangun 

kepercayaan itu merubah image buruk menjadi baik, orang akan teringat pada jargon yang 

didengungkan oleh pegadaianya, misalnya “mengatasi masalah tanpa masalah”. Jargon ini bukan kata-

kata kosong tetapi tanggungjawab yang disampaikan kepada pelanggan oleh sang pelayan. Intinya 

pegadaian siap memberikan pelayanan prima tanpa menimbulkan masalah baru pada pelanggannya.  

Analisa 

Di masa pandemi covid 19 banyak larangan untuk menghindari menyebarnya virus corona. Kontak 

langsung untuk zona merah penyebaran virus sangat dilarang. Namun pelayanan harus tetap 

berlangsung, terutama pelayanan yang menyangkut haja hidup rakyat kebanyakan. Untuk itu protokol 

kesehatan harus dijalankan untuk mengatasinya. Bahkan ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar 

dilaksanakan semua tempat yang dipastikan akan terjadi kerumunan ditutup untuk sementara waktu, 

seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang 

Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus 

Disease 2019 (Covid-19). Cakupan PSBB meliputi peliburan sekolah dan tempat kerja, fasilitas umum, 

kecuali supermarket, minimarket, pasar, toko, tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis, serta 

kebutuhan pokok, kegiatan sosial dan budaya, pelarangan kerumunan orang, pertemuan politik, 

olahraga, hiburan, akademik, dan budaya, moda transportasi moda pengecualian transportasi 

penumpang umum atau pribadi dengan memperhatikan jumlah penumpang dan menjaga jarak antar 

penumpang, kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan kecuali, kegiatan 

pertahanan dan keamanan untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan melindungi 

bangsa dari ancaman gangguan, serta mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Syafrida et 

al, 2020: 498-499).  

Di masa pandemi virus corona, pemanfaatan teknologi informasi menjadi optimal. Melalui 

pemanfaatan teknologi informasi berupa penyampaian informasi via website, mdeia sosial pelayanan 

dapat terlaksana tanpa harus kontak lanngsung antara pelayan dengan yang dilayani. Menurut 

Tismayuni ( 2020) dari Ombudsman Republik Indonesia peningkataan standar pelayanan dapat 

menjadi solusi pemberian pelayanaan di masa pandemi.  Terdapat empat hal pokok yang dapat 

dilakukan oleh lembaga pemberi jasa pelayanan publik. 

Pertama: Menyediakan Informasi Secara Jelas Mengenai Standar Pelayanan. Bagi lembaga 

pemberi jasa pelayanan, standar operasional pelayanan wajib didampingi standar pelayanan. Standar 

pelayanan ini memuat hal ihwal tentang pemberian pelayanan mulai dasar hukum, syarat-syarat 

pelayanan, pelaksana pelayanan, kompetensi pelayan, tarif pelayanan, produk pelayanan, sarana 

prasarana,  alur pelayanan, alokasi waktu pelayanan, kemananan pelayanan, jaminan pelayanan, 

hotline (pengawasan internal), keluhan pelanggan, dan evaluasi kinerja pelayanan. Keseluruhan 

standar pelayanan ini dapat ditampilkan di website penyelenggara pelayanan sehingga dapat mudah 

diakses oleh calon pengguna pelayanan. 

Kedua: Meningkatkan Sistem Penyelenggaraan Pelayanan Secara Online. Saat ini pelayanan 

publik banyak yang sudah menggunakan sistem online (daring). Untuk beberapa pelayanan perpajakan 

misalnya pajak kendaraan bermotor (perpanjangan pajak ranmor) sudah dapat dilakukan secara 

daring. Aplikasi web disediakan oleh penyelenggaran layanan bekerjasama dengan bank-bank daerah 
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atau nasional untuk melakukan pembayaran. Lembaga daerah yang mengurusi pajak daerah 

(Bapenda) mentransformasi format persyaratan  manual ke bentuk digital untuk mempermudah 

pendaftaran pelayanan. Untuk menghindari pemalsuan dokumen dilengkapi dengan sistem barcode 

atau quick response code (QR code). Setelah proses selesai, pelanggan dapat mengambil produk yang 

diinginkan. Ke depan produk dapat diantar dengan motor taksi online sehingga di masa corona ini 

protokol kesehatan tetap dijalankan.  

Ketiga: Adaptasi Sarana, Prasarana Dan Fasilitas Pelayanan. Adaptasi kehidupan baru 

sebagaimana disampaikan organisasi kesehatan dunia dapat saja dilaksanakan dalam pelaksanaan 

pelayanan publik. Sarana terkait pelayanan harus diupdate, misalnya tempat antrian bisa dipasangi 

tanda jaga jarak supaya tidak berkerumun, harus ada penyusunan SOP baru terkait pelayanan di masa 

pandemi korona untuk keselamatan penyelenggara dan pelanggan, fasilitas pelayanan (pengecekan 

suhu tubuh, penyediaan tempat cuci tangan, hand sanitizer menjadi standar pelayanan wajib. 

Keempat: Meningkatkan kompetensi pelaksana layanan. Langkah terakhir adalah peningkatan 

kompetensi pelayan. Mengingat arahan World Health Organization (WHO) yang tidak menghendaki 

kerumunan, maka pelayan harus lebih cepat dan sigap dalam memberikan pelayanan. Sekuriti pun 

harus menegakkan aturan agar pelanggan yang belum mendapat pelayanan agar sabar menunggu di 

antrian dan yang sudah selesai mendapatkan pelayanan agar langsung meninggalkan tempat 

pelayanan. 

Langkah-langkah ini wajib diambil untuk tetap menjalankan pelayanan di masa pandemi Covid 19 

yang akan segera berakhir. Namun berakhirnya, covid 19 bukan berarti berakhirnya pelaksanaan 

protokol kesehatan. Kita tetap wajib menjaga jarak aman, memakai masker dan selalu cuci tangan 

selama 20 detik. 

Kesimpulan 

Pelayanan publik merupakan hajat hidup orang banyak. Siapapun membutuhkan produk pelayanan 

apakah itu perijinan maupun non perijinan. Untuk itu, untuk agar selalu buka maka instansi pemberi 

pelayanan harus menyiapkan diri dengan fasilitas baik sarana maupun prasarana yang dibutuhkan 

dalam masa pandemi corona. Selain sarana dan prasarana, sumber daya manusia pelayan pun harus 

ditingkatkan kompetensinya agar mumpuni dalam memberikan  pelayanan yang bermutu.  

Ombudsman merinci empat hal untuk memperkuat standar pelayanan publik, yaitu penyediaan 

informasi yang jelas terkait standar pelayanan melalui media masa online, peningkatan 

penyelenggaraan pelayanaan secara daring,  penyesuaian sarana, prasarana, fasilitas pelayanan, dan 

peningkatan kompetensi pelayan atau kualitas sumber daya manusia pelayan. 

Ucapan terimakasih 

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada perpustakaan BPSDMD Provinsi Banten yang 
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Abstrak: Karya tulis ini merupakan gagasan penulisan terkait pelayanan yang harus tetap 

dilaksanakan masa pandemi virus corona. Banyak aturan yang menghendaki tidak adanya 

pelayanan, namun hajat hidup orang banyak harus tetap berjalan. Maka solusinya harus ada 

peningkatan standar pelayanan. Empat solusi yang ditawarkan ombudsman menjadi pilihan 

menarik untuk dilaksanakan. Pemanfaatan teknologi informasi, salah satunya aplikasi 

berbasis web, dapat menjadi wahana bertemunya pelanggan dan pelayan secara virtual. 

Produk layanan juga dapat ditingkatkan dengan pengamanan secara digital sehingga 

keamanaan produk layanan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Kesimpulannya, pelayanan 

publik di masa pandemi dapat laksanakan namun dengan cara berbeda bahkan dengan 

kualitas pelayanan yang lebih bermutu. 

Kata kunci: pelayanan publik, covid19, sangat baik, efisien, berkualitas 
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